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rzyjrzyjmy siê specyficznym wa-
runkom panuj¹cym podczas po-
dobnego rodzaju imprez, by

uwzglêdniæ je przy robieniu zdjêæ.
Inaczej mo¿e siê okazaæ, ¿e aparat
nasz utrwali niezupe³nie to
(a w najgorszym przypadku zupe³-
nie nie to), co widzi nasze oko.

Pierwszym i chyba najwa¿-
niejszym utrudnieniem dla robienia

zdjêæ w halach wystawowych lub
targowych jest ich du¿a wielkoœæ i –
jak to czasami mówi¹ fotografowie –
brak sufitu. Mówi siê tak w znacze-
niu przenoœnym, jakiœ sufit, strop
czy zadaszenie hale oczywiœcie ma-
j¹. Pod wzglêdem fotograficznym
jednak jedynym wp³ywem, jaki to
ma na nasze zdjêcia, jest przys³o-
niêcie naturalnego œwiat³a dzienne-
go, no chyba ¿e fotografujemy w ha-
li ze szklanym dachem. Takie te¿ siê
zdarzaj¹, ale nale¿¹ raczej do rzad-
koœci. Gdyby jednak fotografowaæ

w takiej hali (zdarzy³o mi siê to tyl-
ko parê razy), to sprawa œwiat³a jest
za³atwiona w sposób naturalny –
przechodz¹ce przez sufit œwiat³o
dzienne daje wówczas ³agodne, roz-
proszone oœwietlenie wszystkiego,
co widzimy, i na ogó³ jest wystar-
czaj¹ce, by fotografowaæ bez u¿ycia
lampy b³yskowej.

We wszystkich pozosta³ych
okolicznoœciach zadaszenie przys³a-
nia œwiat³o dzienne, ca³e oœwietle-
nie hali polega na œwietle sztucz-
nym i do niego zaraz wrócimy. Naj-
czêœciej jest go za ma³o, by fotogra-

fowaæ z wolnej rêki bez u¿ycia lam-
py b³yskowej. Zadaszenie jednak
znajduje siê zbyt daleko, na ogó³
ma zbyt ciemny kolor i nieregularne
kszta³ty, ¿eby mo¿na by³o odbiæ od
niego œwiat³o lampy b³yskowej, jak
to jest zalecane w normalnych po-
kojach mieszkalnych albo nawet sa-
lach konferencyjnych lub bankieto-
wych. U¿ytkownik maj¹cy do dys-
pozycji mocn¹ opcjonaln¹ lampê
zewnêtrzn¹ dostawian¹ do aparatu
mo¿e wówczas uzyskaæ ³agodne
oœwietlenie, odbijaj¹c jej b³ysk od
sufitu. Nawet bezpoœrednio skiero-
wany na obiekt b³ysk lampy wbu-
dowanej aparatów kompaktowych
w sporej mierze odbija siê od sufitu
i œcian, oœwietlaj¹c plan za fotogra-
fowan¹ postaci¹ lub obiektem i ³a-
godz¹c kontrasty w oœwietleniu.
W olbrzymich halach wystawo-
wych œwiat³o zazwyczaj nie ma od
czego siê odbiæ. Skutecznoœæ bez-
poœredniego naœwietlenia b³yskiem

Bardzo charakterystyczny efekt foto-
grafowania w halach wystawowych
lub targowych � prześwietlona twarz
osoby na przednim planie i dość
ciemny, mimo iż w rzeczywistości
całkiem sensownie oświetlony, plan
tylny.

Pozbyć się niekorzystnych skutków
bezpośredniego naświetlenia błys-
kiem (czy jak to czasami żartobliwie
się mówi �walenia prosto światłem po
oczach�) nie da się całkowicie. Będą
one jednak mniej wyraźne, jeśli znaj-

dujący się za fotografowaną osobą tylny plan jest w miarę jasny, bliski lub jas-
krawo oświetlony światłem zastanym.

Przy zwiedzaniu wystaw, tar-
gów, pokazów mody lub de-

monstracji interesującego
sprzętu chcemy utrwalić na
pamiątkę najbardziej kluczo-
we momenty lub sytuacje,

które wzbudzają nasze zacie-
kawienie.
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natomiast spada proporcjonalnie do
zwiêkszenia odleg³oœci w drugiej
potêdze. Jeœli obiekt fotografowa-
nia znajduje siê np. 2 m od obiekty-
wu i winien byæ poprawnie naœ-
wietlony, to przedmioty znajduj¹ce
siê za nim w odleg³oœci 2 m zostan¹
ju¿ nieoœwietlone o 2 „dzia³ki”
(–2EV mówi¹c œciœle), gdy¿ inten-
sywnoœæ naœwietlenia lamp¹ b³ys-

kow¹ spadnie 4-krotnie z 2-krotnym
zwiêkszeniem odleg³oœci. Niedo-
œwietlenie znajduj¹cych siê na tyl-
nym planie obiektów roœnie ze
zwiêkszaniem odleg³oœci od nich.
Co wiêcej, wystêpuje jeszcze jeden
niepo¿¹dany skutek du¿ego zró¿ni-
cowania w oœwietleniu planu zdjê-
ciowego. Wykonuj¹c uœredniony po-
miar naœwietlania na ca³ej powierz-

chni kadru, niedrogi amatorski au-
tomat najczêœciej przeœwietla znaj-
duj¹cy siê w pobli¿u przedni plan
zdjêcia. Owocuje to zdjêciami, na
których na ogó³ okazuje siê np. oso-
ba z okrutnie przeœwietlon¹ twarz¹
na pierwszym planie i „ciemna
noc” w tyle z ledwo dostrzegalnymi
szczegó³ami, które dobrze widzie-
liœmy w rzeczywistoœci.

Fotografując zbliżenia przedmiotów, najle-
piej położyć je na podłoże niezbyt kontras-
towe, nieco jaśniejsze od przedmiotu.

Ciasny kadr praktycznie eliminuje
niekorzystny wpływ ciemnego tylne-
go planu na automatyczny pomiar
światła. Bardzo trudno jednak pozbyć
się niekorzystnego wpływu na kolo-
rystykę twarzy, spowodowanego
przez mieszanie światła o różnych
temperaturach barwnych. To zdjęcie
było zrobione aparatem analogowym
na błonę filmową. Przy fotografowa-
niu cyfrakiem i nieodpowiednim usta-
wieniu bilansu bieli wyniki mogą być
jeszcze gorsze.

Odbicie światła od jakiejkolwiek białej lub
jasnoszarej powierzchni (w tym przypad-
ku, o ile dobrze pamiętam, był to daszek
stoiska, taki �fałszywy sufit�) znacznie pop-
rawia wygląd zdjęć, łagodzi kontrasty, eli-
minuje niechciane odbłyski w gładkich po-
wierzchniach fotografowanego przedmiotu
(w tym przypadku szybki wyświetlacza).

Skierowanie lampy błyskowej, tak by światło odbiło się od
powierzchni pionowej (pistolet leży na podłodze) za górną
krawędzią kadru, spowodowało ładne rozproszenie cieni
i dobrze uwidoczniło szczegóły, np. napis na zamku.

Skierowanie lampy błyskowej bezpośrednio na fotografo-
wany przedmiot wyostrzyło cienie i spowodowało refleks
nawet na dość matowej powierzchni zamka, który prawie
całkowicie �pożarł� napis.
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Wszystko to
dotyczy sytuacji,
kiedy polegamy
w dominuj¹cym
stopniu na œwietle
b³yskowym pocho-
dz¹cym z naszej
lampy. W rzeczy-
wistoœci w hali
jest obecne rów-
nie¿ œwiat³o zasta-
ne, wykorzystuj¹c
je, mo¿na nieco
zmniejszyæ prze-
sadn¹ kontrasto-
woœæ naœwietlenia

kadru. Aby nasz aparat „z³apa³”
mo¿liwie jak najwiêcej œwiat³a zas-
tanego, powinniœmy wybraæ mo¿li-
wie d³ugi czas otwarcia migawki
i mo¿liwie szerokie otwarcie obiek-
tywu (niska liczba przys³ony).
O wyborze czasu otwarcia migawki
decyduje przede wszystkim to, co
chcemy fotografowaæ. Dla fotografo-
wania wzglêdnie nieruchomych
(np. siedz¹cych i rozmawiaj¹cych)
osób lub przedmiotów martwych
z wolnej rêki mo¿emy skusiæ siê na
wyd³u¿enie czasu otwarcia migaw-
ki nawet do 1/30 sekundy. Jest to
jednak wartoœæ graniczna, która nie

Pamiętaj � błysk lampy �zabija� świecenie słabo (względnie
oczywiście) świecących obiektów. Jeśli chcesz sfotografować
świecący się przedmiot, w tym przypadku lampki ozdobne,
wydłuż czas otwarcia migawki do granic możliwości, chociaż-
by 1/30 s, ewentualnie nawet jeszcze dłużej), oprzyj łokcie
trzymających aparat rąk o sztywną podporę, nie napinaj się
zbytecznie, w momencie zwolnienia migawki zatrzymaj od-
dech. To wszystko zmniejszy ryzyko poruszenia zdjęcia, jed-
nak całkowicie wyeliminować go przy długich czasach otwar-
cia migawki można jedynie fotografując z użyciem statywu.
To zdjęcie zrobiono akurat z wolnej ręki, z jedynie minimalnym
doświetleniem lampą błyskową, z kolei moc podświetlających
lampek LED jest dosłownie znikoma � zaledwie 0,1 W! No
cóż, tym razem się udało�

A oto kilka porad praktycznych, jak można próbować poprawić jakość i wygląd
zdjęć robionych w halach wystawowych:
! Jeśli fotografujesz aparatem analogowym, wybierz film o czułości co najmniej ISO 400, jeszcze lepiej 800. Jeśli fotografu-

jesz cyfrakiem, ogranicz się jednak do czułości ISO 200, góra 400 � przy wyższych wartościach szum ciężko godzi w ja-
kość zdjęć.

! Jeśli fotografujesz kompaktem, w którym jedynym sposobem sterowania parametrami naświetlania jest wybór programu
tematycznego � wybierz program �fotografowanie nocne�. Wówczas aparat ustawi możliwie dłuższy czas otwarcia migaw-
ki i niższą liczbę przesłony, automatycznie uwzględniając dominujący udział światła zastanego. Powstaje wówczas nie-
bezpieczeństwo poruszenia zdjęć, więc zadbaj o możliwie stabilną pozycję aparatu.

! Jeśli fotografujesz ujęcie ogólne, a plan zdjęciowy jest szeroki i głęboki � wybierz możliwie długi czas otwarcia migawki
i najniższą wartość liczby przysłony, tak by wykorzystać maksymalnie światło zastane.

! Przy ujęciach ogólnych staraj się tak skomponować kadr, by w tle za fotografowanym obiektem znajdowały się przedmio-
ty możliwie najjaśniejsze lub mocniej oświetlone światłem zastanym. Złagodzi to kontrasty oświetlenia zdjęcia i pomoże
uniknąć efektu prześwietlenia przedniego planu na tle nieoświetlonego tylnego.

! Jeśli fotografujesz zbliżenie osoby lub poszczególnego przedmiotu, a plan zdjęciowy nie jest głęboki, skróć czas otwarcia
migawki, by zmniejszyć udział światła zastanego, ustawiając bilans bieli na światło błyskowe. Pomoże to zachować natu-
ralną kolorystykę twarzy (przedmiotu) i uniknąć zakłóceń wprowadzanych przez mieszanie światła o różnych temperatu-
rach barwnych. Jeśli możesz jedynie wybierać programy tematyczne, to wybierz �zdjęcia sportowe� � automat wówczas
ustawi najkrótszy możliwy czas otwarcia migawki, co zasadniczo zmniejszy zakłócenia kolorystyki zdjęć przez mieszane
światło zastane.

! Przy fotografowaniu zbliżeń unikaj zbyt kontrastowego, mianowicie zbyt ciemnego lub zbyt jasnego tła lub podłoża, na
którym znajduje się fotografowany przedmiot. Najlepsze wyniki osiągniesz, fotografując na tle zbliżonym swoim nasyce-
niem tonów do fotografowanego przedmiotu.

! Jeśli dysponujesz wystarczająco mocną opcjonalną, dostawianą do aparatu lampą błyskową, fotografując zbliżenia, staraj
się odbić światło od jakiejkolwiek znajdującej się w pobliżu białej lub jasnoszarej powierzchni. Może to być ścianka stois-
ka, trzymana przez kolegę kartka papieru albo nawet ubranie (np. biała koszula) stojącej w pobliżu osoby. Uwaga � nie
można kierować lampy błyskowej bezpośrednio w twarz blisko stojącej osoby! Nie należy też próbować odbijać błysku
od powierzchni kolorowych, gdyż zabarwi to światło i odkształci kolorystykę zdjęcia.

! Aby uniknąć konieczności poszukiwania czegoś, od czego można by odbić światło � sporządź we własnym zakresie cho-
ciażby prymitywny dyfuzor (rozpraszacz) światła na swoją lampę błyskową. Wypukły kapturek z kalki technicznej (kreślar-
skiej) sklejonej przezroczystą taśmą klejącą znacznie poprawi wygląd zdjęć naświetlanych bezpośrednim błyskiem. Trze-
ba jednak pamiętać, że osłabia to błysk i tak zazwyczaj niezbyt mocnej lampy, więc przy ujęciach ogólnych kapturek le-
piej zdjąć.

! Jeśli fotografujesz osobę lub przedmiot, znajdujące się w ruchu � postaraj się zgadnąć moment, kiedy ruch ten powinien
zatrzymać się chociażby na chwilę i wówczas zwolnij migawkę. Wiadomo przecież, że osoba np. podnosząca rękę nie
może robić tego w nieskończoność � kiedyś musi ją zatrzymać, zanim zacznie opuszczać, więc TERAZ!

M
ŁODY

TECHNIK 
 

6/2006

6622



gwarantuje, ¿e zdjêcia wyjd¹ nie-
poruszone. Znacznie bezpieczniej
wybraæ czas krótszy, 1/45 albo 1/60
sekundy. Dla fotografowania nieco
bardziej dynamicznych sytuacji, np.
pokazów mody, czas 1/100 – 1/120
sekundy to ju¿ raczej absolutne mi-
nimum. Skrócenie czasu otwarcia
migawki zapewni nam nieporusze-
nie zdjêæ, jednak zmniejszy udzia³
œwiat³a zastanego i odpowiednio
zwiêkszy – b³yskowego. Aby
zmniejszyæ wp³yw na jakoœæ zdjêæ
naturalnego dr¿enia r¹k fotografuj¹-
cego przy d³ugich czasach otwarcia
migawki, nale¿a³oby wybraæ mo¿li-
wie stabiln¹ pozycjê cia³a, najlepiej
opieraj¹c trzymaj¹ce aparat rêce
o jak¹œ sztywn¹ podporê. Z wybo-
rem liczby przys³ony praktycznie
nie ma wiêkszego k³opotu – po
prostu trzeba wybraæ najni¿sz¹
mo¿liw¹ (najszerszy otwór). Abso-
lutna wiêkszoœæ amatorskich apara-
tów ma wystarczaj¹co „ciemn¹”
optykê (tzn. doœæ wysok¹ najni¿sz¹
liczbê przys³ony), by zapewniæ g³ê-
biê ostroœci na rozs¹dnym pozio-
mie. Nawet jeœli odstaj¹cy daleko
tylny plan wyjdzie lekko rozmyty –
nie szkodzi, w koñcu nie jego prze-
cie¿ fotografujemy docelowo.

Zwiêkszenie udzia³u œwiat³a
zastanego ma jednak równie¿ swo-
j¹ odwrotn¹ stronê. Hale wystawo-
we zazwyczaj s¹ oœwietlone œwiat-
³em mieszanym. Oœwietlenie ogólne
pochodzi przewa¿nie od energoosz-
czêdnych jarzeniówek, maj¹cych
tendencjê do zabarwienia zdjêæ
w zielonkawej tonacji. Lokalne pod-

œwietlenie stoisk, gablot lub wybie-
gów wykonuje siê zazwyczaj œwiat-
³em halogenowym, które  „ociepla”
zdjêcia w ¿ó³tej tonacji. Przy do³¹-
czeniu sporego udzia³u œwiat³a
b³yskowego, odpowiadaj¹cego
swoj¹ temperatur¹ barwn¹ œwiat³u
dziennemu, mo¿e wyjœæ trudna do
przewidzenia mieszanka barwna
odkszta³caj¹ca naturalny wygl¹d
osób i przedmiotów. Tym bardziej,
¿e udzia³ poszczególnych rodzajów
œwiat³a bêdzie zmienia³ siê od zdjê-
cia do zdjêcia. Wobec tego ustawie-
nie bilansu bieli aparatu cyfrowego
wg wzoru („pokazaæ” bia³¹ kartkê
papieru i wydaæ polecenie, ¿e to ma
byæ bia³e) niekoniecznie zadzia³a
wystarczaj¹co precyzyjnie. Automa-
tyczne rozpoznawanie bilansu bieli

tanich
amator-
skich
apara-
tów zaz-
wyczaj
równie¿

pozostawia sporo do ¿yczenia. Œciœ-
le mówi¹c, idealnej rady na ca³ko-
wite rozwi¹zanie tego k³opotu nie
ma, mo¿na jedynie próbowaæ zasto-
sowaæ kilka „sztuczek”, o których
za chwilê.

No i oczywiœcie czynnik ludz-
ki, subiektywny. Trzeba siê przygo-
towaæ, ¿e wcelowanie obiektywu
w cokolwiek natychmiast powoduje
niesamowite zainteresowanie na-
szym obiektem fotografowania,
chocia¿ przed chwil¹ nikt nie zwra-
ca³ nañ szczególnej uwagi. Próbo-
waæ zapanowaæ nad sytuacj¹
w miejscu publicznym, prosz¹c
zwiedzaj¹cych o odsuniêcie siê,
oczywiœcie nie wypada, tym bar-
dziej ¿e oni nie robi¹ tego œwiado-
mie ani tym bardziej z³oœliwie – po
prostu taka jest natura ludzka. Wo-
bec tego cokolwiek chcesz sfotog-
rafowaæ – zrób to tak szybko, jak
tylko mo¿esz, bowiem za chwilê bê-
dziesz mia³ plecy zainteresowanych
pomiêdzy obiektywem a fotografo-
wanym obiektem. !

Planując ujęcie ogólne, warto zadbać o to, by plan w tle był możliwie jasny albo/oraz
mocno oświetlony światłem zastanym.

Fotografowanie przedmiotów zamkniętych w szklanych gablotach
jest zajęciem dość niewdzięcznym. Przy bezpośrednim skierowa-
niu błysku prostopadle do szyby istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że zamiast fotografowanego obiektu najjaskrawszym moty-
wem zdjęcia okaże się� odbicie w szybie samego fotografa. Na-
wet jeśli nie ustawiać się prosto przed szybą � refleksów świet-
lnych pozbyć się jest dość ciężko, zwłaszcza jeśli gablota ma zło-
żony kształt.

Ukośne skierowanie błysku i obiektywu w stosun-
ku do płaskiej szyby jest znacznie lepszym roz-
wiązaniem.
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